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1.0 UVOD
Za zagotavljanje sredstev za financiranje gradnje drugega tira se na določenih odsekih
cestninskih cest, kot so opredeljene v Zakonu o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17,
v nadaljnjem besedilu: ZCestn) uvede pribitek k cestnini.
Na podlagi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge
Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18, v nadaljnjem besedilu: ZIUGDT), ki je začel veljati 21.
7. 2018, izvaja nadzor nad pobiranjem pribitka k cestnini Finančna uprava Republike Slovenije.
Obračun pribitka in mesečni zbir se na podlagi Pravilnika o podrobnejši vsebini in načinu
predložitve obračuna pribitka k cestnini in vodenju evidence podatkov o pribitku k cestnini
(Uradni list RS, št. 82/18) predloži na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani FURS.
Pribitek je namenski prihodek proračuna Republike Slovenije.

1.1 Višina pribitka in odseki cestninskih cest
V Sklepu o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest (Uradni list RS, št.
81/18, 4/20, 105/20 in 70/21) so določeni odseki cestninskih cest, na katerih se plačuje pribitek,
višina pribitka in čas začetka ter konca plačevanja pribitka.
Pribitek za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, znaša od 1. 6. 2021
vozila prvega cestninskega razreda (R2) 0,019833 eura za kilometer prevozne razdalje,
vozila drugega cestninskega razreda (R3) 0,022037 eura za kilometer prevozne razdalje in
vozila tretjega cestninskega razreda (R4) 0,040248 eura za kilometer prevozne razdalje
uporabo cestninskega odseka na naslednjih cestninskih odsekih:
Cestninska cesta
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
H3

za
za
za
za

Cestninski odsek
LJ (Zadobrova–Zaloška)
LJ (Zaloška–Litijska)
LJ (Litijska–Malence)
LJ (Malence–Peruzzijeva)
LJ (Peruzzijeva–Barjanska)
LJ (Barjanska–Kozarje)
LJ (Kozarje)–Brezovica
Brezovica–Vrhnika
Vrhnika–Logatec
Logatec–Unec
Unec–Postojna
Postojna–Razdrto
Razdrto–razcep Nanos
Razcep Nanos–Senožeče
Senožeče–Gabrk
Gabrk–Divača
Divača–Kozina
Kozina–Kastelec
Kastelec–Črni Kal
Črni Kal–Srmin
LJ (Koseze–Brdo)
LJ (Brdo–Kozarje)
LJ (Zadobrova–Šmartinska)
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H3
H3
H3
H3

LJ (Šmartinska–Tomačevo)
LJ (Tomačevo–Dunajska)
LJ (Dunajska–Celovška)
LJ (Celovška–Koseze)

Pribitek za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, znaša od 1. 6. 2021
vozila prvega cestninskega razreda (R2) 0,006610 eura za kilometer prevozne razdalje,
vozila drugega cestninskega razreda (R3) 0,007345 eura za kilometer prevozne razdalje in
vozila tretjega cestninskega razreda (R4) 0,013416 eura za kilometer prevozne razdalje
uporabo cestninskega odseka na naslednjih cestninskih odsekih:
Cestninska cesta
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

za
za
za
za

Cestninski odsek
Šentrupert–Vransko
Vransko–Trojane
Trojane–Blagovica
Blagovica–Lukovica
Lukovica–Krtina
Krtina–Domžale
Domžale–Šentjakob
Šentjakob–Sneberje
Sneberje–LJ (Zadobrova)

2.0 ZAVEZANCI ZA OBRAČUN IN NASTANEK OBVEZNOSTI ZA
OBRAČUN PRIBITKA
Pribitek plačujejo cestninski zavezanci po ZCestn, ki uporabljajo cestninsko cesto z vozilom,
katerega največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso
priklopnega vozila, ki je namenjeno ali se uporablja za prevoz tovora oziroma oseb v cestnem
prometu.
Obveznost plačila pribitka nastane z nastankom obveznosti plačila cestnine cestninskega
zavezanca.
Plačilo pribitka obračuna zavezancu upravljavec cestninskih cest hkrati z naložitvijo plačila
cestnine in ga pobere skupaj s cestnino.

3.0 OBRAČUN IN PLAČILO PRIBITKA
3.1 Obračun pribitka
Upravljavec cestninskih cest je dolžan predložiti mesečni obračun pribitka do vključno petega
delovnega dne v mesecu po zaključku meseca Finančni upravi Republike Slovenije.
Obrazec za obračun pribitka k cestnini in obrazec mesečni zbir upravljavec cestninskih cest
odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS e-Davki. Če obračuna in
mesečnega zbira ni možno oddati elektronsko, ga odda osebno ali po pošti Finančnemu uradu
Novo mesto, Oddelku za trošarine Obrežje, Obrežje 26, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
V obračunu iz prejšnjega odstavka upravljavec cestninskih cest navede zneske pobranega
pribitka po posameznih odsekih cestninskih cest, po emisijskih razredih EURO vozil in času
opravljanja prevoza.
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Upravljavec cestninskih cest vodi evidenco podatkov iz prejšnjega odstavka, v kateri hrani
podatke najmanj deset let od preteka meseca, na katerega se nanašajo.
Podrobnejša vsebina ter način predložitve obračuna, kot tudi vsebina in način vodenja evidence
je predpisana v Pravilniku o podrobnejši vsebini in načinu predložitve obračuna pribitka k
cestnini in vodenju evidence podatkov o pribitku k cestnini (Uradni list RS, št. 82/18).

3.2 Plačilo pribitka
Upravljavec cestninskih cest je na podlagi petega odstavka 38. člena ZIUGDT pribitek dolžan
plačati najkasneje dvajseti dan po poteku roka za predložitev obračuna. Pribitek k cestnini se
plačuje na podračun »Prehodni davčni podračun - proračun države« št. SI56011008881000030
z referenco prejemnika SI19 davčna številka (podatek P1) - šifra dajatve (30007 - podatek P2).
Plačilo dajatve se izvede na prehodni davčni podračun – proračun države št. 011008881000030, ki je namenjen plačevanju prihodkov, ki pripadajo državnemu proračunu. Za
identifikacijo plačila je ključna referenca prejemnika, v katero mora zavezanec pri plačevanju
navesti podatke, ki so predvideni po modelu 19.

Naziv in imetnik podračuna

Številka podračuna

Referenca za plačilo

PDP – proračun države

01100-8881000030

SI19 DŠ ZAVEZANCA-ŠIFRA
DAJATVE

Pri plačevanju mora zavezanec navesti naslednje podatke:
• Koda namena: TAXS
• BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
• IBAN prejemnika: SI56 0110 0888 1000 030
• Referenca prejemnika: SI19 P1-P2, pri čemer je P1 davčna številka zavezanca (8
znakov), P2 pa šifra dajatve (5 znakov), ki se plačuje (šifre dajatev so objavljene v zadnjem
stolpcu spodnje tabele)
• Ime prejemnika: FURS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana

VRSTA DAJATVE

Pribitek k
cestnini

PREHODNI DAVČNI PODRAČUN, NA
KATEREGA ZAVEZANCI PORAVNAVAJO
OBVEZNOSTI

01100-8881000030

prehodni
davčni
podračun –
proračun
države

MODEL

P1 –
DAVČNA
ŠTEVILKA
ZAVEZANCA
(8 znakov

19

P2 – ŠIFRA
OBVEZNE
DAJATVE
(5 znakov

30007

Pravna podlaga
•

Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
(Uradni list RS, št. 21/18 in 56/18)

4.0 OBRAZCI
Obrazca za obračun pribitka in mesečni zbir sta na voljo na spletni strani e-Davki.
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4.1 Oddaja obračuna in mesečnega zbira
Po prijavi v spletni portal e-davki upravljavec cestninskih cest izbere:
•
•
•

tip kategorije: DURS
kategorija: DAVKI,
tip priloge: OBR-PRIBITEK K CESTNINI.

Preko portala se lahko odda en dokument naenkrat. Zaradi tega je treba posebej priložiti
obračun in posebej mesečni zbir. Dokumenta se lahko oddata hkrati, če sta vložena v eni mapi
(zip.).
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